
Para envolver o cliente
CIE Brasil une-se à Motivare e cria uma empresa de "branded entertainment"
para dar novas opções a um novo consumidor l Por Camila Teich

A
nova agência quer
levar comunicação
integrada a clientes e
prevê faturar R$ 60

milhões em um ano. A con-
quista do consumidor pelo
envolvimento com a marca
motiva cada vez mais empre-
sas a diversificarem suas
ações de marketing para
além da comunicação tradi-
cional. O movimento gerou
reflexos recentemente na
agência Neogama/BBH, que
recebeu novos sócios nas
áreas de conteúdo e ativação
de marca, e na holding Ypy,
que se juntou à BFerraz, de
marketing promocional, pa-
ra a formação do B Ypy. Ago-
ra, a CIE Brasil, especializa-
da em entretenimento ao vi-
vo, e a Motivare, agência de
ativação de marca, anuncia-
ram ontem uma parceria que
resultou na chegada da CIE-
Motivare ao mercado.

Trata-se de uma empresa de "bran-
ded entertainment", conceito que
combina conteúdo de entretenimento
com ferramentas de ativação — como
eventos, promoções, ações de incen-
tivo — para o fortalecimento de mar-
cas. A expectativa é de que a CIE-Mo-
tivare fature R$ 60 milhões nos pri-
meiros 12 meses, a contar de maio
passado. A CIE detém hoje 50% da
agência, com possibilidade de aumen-
to para 70% nos próximos dois anos.
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"A intenção é oferecer comunica-
ção integrada. O mercado está mu-
dando; o consumidor não é mais o
mesmo. Hoje, para alcançá-lo é preci-
so envolvimento", afirma o presiden-
te da CIE-Motivare, Alain Levi. Uma
das vertentes do negócio usará justa-
mente os conteúdos exclusivos da
CIE, como musicais da Broadway, pe-
ças teatrais e shows musicais, para es-
tratégias de 360°, que envolvem todas
as disciplinas da comunicação.

"Neste caso, além das ferramentas

de marketing já usadas pela Motiva-
re, conseguiremos por meio da CIE
entregar também mídia", diz Levi, ao
complementar que a atuação abran-
gerá a América Latina, já que a mexi-
cana CIE tem unidades em oito paí-
ses da região. Paralelamente, haverá
a criação de conteúdos proprietários,
que será comercializado pela CIE.

"Hoje há uma 'comoditização' dos
serviços promocionais. Nosso objetivo,
entretanto, é ter uma parceria cerebral
com o cliente, ou seja, estabelecer um
papel estratégico, trocar idéias e não ser
uma empresa que operacionaliza um
projeto", comenta Levi.

Segundo o presidente da CIE Brasil,
Fernando Alterio, a CIE-Motivare não é
uma reação à movimentação recente do
mercado. No entanto, o executivo avalia
como positivo os recentes anúncios co-
mo do BYpy, por exemplo.

Alterio avalia que o mercado de"be-
low the line", aquele que envolve ferra-
mentas fora da propaganda tradicional,
como marketing promocional, de rela-
cionamento, eventos, será dividido em
dois grandes grupos: um formado por
cinco ou seis grandes players e o outro
com as pequenas empresas do setor. O
presidente da CIE afirma que a futura
incorparação de novas empresas à CIE-
Motivare não é descartada, mas não pre-
tende formar uma holding."Acredito no
conceito de uma grande empresa com
atendimento centralizado, sem perder o
foco. Podemos incorporar uma nova
empresa, mas sem formar uma hol-
ding", comenta Alterio.
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O executivo explica que um projeto
semelhante ao da CIE-Motivare já vi-
nha sendo tocado pela empresa, com o
nome de CIE by request. "Optamos por
acelerar o processo nos associando à
Motivara", informa, ao acrescentar que
a Media Inovation é a empresa da CIE
que mais cresce no México, usando
conteúdo para ativação de marca.

Satisfeito com a parceria, Alterio
aproveita para anunciar que trará de
novo, no ano que vem, a trupe canaden-
se Cirque du Soleil, com o espetáculo
Alegria. A empresa pretende levar as
apresentações para fora do eixo Rio-São
Paulo, segundo seu presidente.

O executivo afirma que a procura
por "Saltimbanco" — o espetáculo em
cartaz atualmente em São Paulo e que
logo depois segue para o Rio — esti-
mulou a expansão da próxima turnê,
que deverá incluir no mínimo mais
três capitais.

As cotas de patrocínio desse es-
petáculo terão abrangência nacional e
devem ser oferecidas ao mercado a par-
tir de setembro. A previsão é que o mo-
delo seja semelhante ao do "Saltimban-
co", com uma cota de apresentador,
uma de patrocínio exclusivo e quatro
de apoio. Os dois principais patrocina-
dores do espetáculo atual, Visa e Bra-
desco, têm preferência na renovação.
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